
 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Γραθείο Προμηθειών                  
Πιεξ:   Α. Τδώλνπ                                                                                    Θεζ/λίθε,            22/01/2020                                                    
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969  

 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                         Αξ. Πξση.:         3218    
                                                                                                                                         

                                                                                                                                     ΠΡΟ:  

                                                                                                                    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

                                                                                                    

ΘΔΜΑ: σλλογή προζθορών  για ηην προμήθεια διαθόρφν σγειονομικών σλικών για ηην κάλσυη ηφν αναγκών 

ηοσ Νοζοκομείοσ 

     

  Τν Ννζνθνκείν  δηελεξγεί πξόρεηξνπο & δεκόζηνπο αλνηθηνύο κεηνδνηηθνύο δηαγσληζκνύο, γηα ηελ πξνκήζεηα  

αλαιώζηκσλ πιηθώλ ρεηξνπξγείνπ, επηδεζκηθνύ πιηθνύ, ζπξηγγώλ, εξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ 

πιηθνύ,  γάδαο, αληηδξαζηεξίσλ, θαζεηήξσλ, ρεηξνπξγηθώλ ξακκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ από ηνπο νπνίνπο πξνθύπηνπλ 

ζπκβάζεηο  κε ηηο κεηνδόηξηεο εηαηξίεο. 

  Ωζηόζν ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηα πιηθά είλαη λέα θαη δελ έρνπλ δεηεζεί, ή δελ έρνπλ  πξνζθεξζεί,  ή δελ έρνπλ  

θαηαθπξσζεί  ζε θάπνην δηαγσληζκό. Δπίζεο, είλαη ζύλεζεο ην θαηλόκελν   θάπνηνη πξνκεζεπηέο λα κελ  απνδέρνληαη ηελ 

παξάηαζε ησλ ηηκώλ ηεο ζπκβάζεσο ηνπο έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκώλ, πνπ δηελεξγνύληαη 

είηε από ην Ννζνθνκείν καο, είηε από θάπνηα  θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνπξγείσλ,  ησλ ηκεκάησλ,  ησλ 

επεηγόλησλ  θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, ε πξνκήζεηα γηα αξθεηά πιηθά γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπιινγήο πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αλαδεηνύληαη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ αληίζηνηρα είδε, είηε γηα θάζε 

πεξηζηαηηθό κεκνλσκέλν ζε θαζεκεξηλή βάζε, είηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

Έτονηας σπόυη: 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη, ζαο γλσξίδνπκε όηη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, 

πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ πιηθώλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο.   

 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη να καηαθέζοσν ηην ηετνική και ηην οικονομική ηοσς προζθορά, μέζφ ηης εθαρμογής 

CompareONE ηης εηαιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.», από  ηην Σεηάρηη  22/01/2020 έφς  ηην 

Παραζκεσή 31/01/2020 και ώρα 14:00 πμ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθύςεη σο o κεηνδόηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηοσ κάθε είδοσς, ζύκθσλα κε ηνλ 

επηζπλαπηόκελν Πίνακα Σετνικών Προδιαγραθών και Δνδεικηικού Προϋπολογιζμού (Παράρτημα), ν νπνίνο 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Διδικοί όροι:  

1. Η έξεπλα αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη 

ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 
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2. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

Compare One. Σην θάθειν ηεο Τερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζπλεκκέλα 

θαη ηα έληππα ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (CE, ISO, Βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθό 

εμνπιηζκό, πηζηνπνηεηηθό ΔΟΦ, εάλ απαηηείηαη,  prospectus, ηερληθνί θαηάινγνη θ.ι.π. ).  

3. Τν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ. 

4. Τν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δείγκαηνο πξνο επίδεημε, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

5. Σην επηζπλαπηόκελν αξρείν excel ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε 

ηηκέο αλά κνλάδα ζε θάζε είδνο θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί σο εμήο:  

 Σηε ζηήιε Τερληθή Πεξηγξαθή Πξνζθεξόκελσλ Δηδώλ: Πιήξε θαη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Δ.Π.Υ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξεο ή 

ίζεο ησλ ηηκώλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ θαη ππνρξεσηηθά θαηώηεξεο ησλ ηηκώλ ηνπ επηκέξνπο 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ παξαξηήκαηνο.  

 Σηε ζηήιε Πξνζθεξόκελε Τηκή: ε ηηκή αλά κνλάδα γηα θάζε είδνο ζε επξώ. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα 

πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί 

ζηνλ πξνκεζεπηή από ηελ Υπεξεζία θαη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, όπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 

(εθηόο ηνπ ΦΠΑ ζα πξέπεη όκσο ζηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηνπ ΦΠΑ 

ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν).   

Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεύνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα έλα εμάκελν από ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη  

ηπρόλ παξάηαζεο απηήο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο αλαδεηρζεί 

σο απνηέιεζκα δηαγσληζκνύ γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο πξνκεζεπηήο, ε ηζρύο ηεο παύεη από ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο ζύκβαζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

6. Χρόνος ιζτύος προζθορών: ηοσλάτιζηον ηρεις (3) μήνες από ηην ημερομηνία καηάθεζης ηης προζθοράς. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, απνξξίπηεηαη 

ζαλ απαξάδεθηε. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλώηαην όξην θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

7. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ είηε γηα κέξνο απηώλ, γηα ηελ ζπλνιηθή όκσο πνζόηεηα ηνπ θάζε είδνπο. 

8. Η αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ταμηλόηερη ηιμή ανά είδος, ε νπνία δελ κπνξεί λα μεπεξλά 

ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε θαη’ είδνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  

9. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ  ζα γίλεηαη τμηματικά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηόπηλ παξαγγειηώλ 

πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέντε (5) 

ημερών από ηελ δηαβίβαζε ηεο θάζε παξαγγειίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην Τκήκα θαη ζην ρώξν 

πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή. Τα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη 

ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

Η παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζα δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Υπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην 

ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.  

Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηκα θαη νη θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ 

Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 

10. Σε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην 

Ννζνθνκείν ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηεο ζύκβαζεο. Σε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 



11. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα ή/θαη ΤΠΥ), πνπ ζα 

εθδίδνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ από επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληόο 

ην πνιύ εμακήλνπ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο 

εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. Δπηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & 4605/2019). Σην πνζό ηεο 

θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

12. Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

13. Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θεφρείηαι όηι αποδέτεηαι πλήρφς και ανεπιθσλάκηφς 

όλοσς ηοσς όροσς ηης πρόζκληζης και δεν δύναηαι, με ηην προζθορά ηοσ ή με οποιονδήποηε άλλο 

ηρόπο, να αποκρούζει, εσθέφς ή εμμέζφς, ηοσς ανφηέρφ όροσς.   

14. Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην ΚΗΜΓΗ. 

 

Παρακαλούμε όπφς καηαθέζαηε ηην Σετνική και Οικονομική ζας προζθορά, μέζφ ηης εθαρμογής 

CompareONE ηης εηαιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.»,  έφς ηελ ώξα 14.00 ηης 31ας Ιανοσαρίοσ 2020 

(ημέρα Παραζκεσή).        

                   

                                                                                               Ο Πρόεδρος ηοσ Γ.. 

 

 

                                                                                                  Βαζίλειος Παπάς           

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρηημα   

Πίνακας Σετνικών Προδιαγραθών και Δνδεικηικού Προϋπολογιζμού 

 
       

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

SAP 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ - ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟΤ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ € 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΟΓΙ
ΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 

2230272  
2236562  
2237624  
2241496 

ετ χειρουργικών πεδίων 
γενικήσ χρήςησ, 
αποςτειρωμζνο, non woven, 
υδρόφοβο, με 
απορροφητικζσ και 
αντιμικροβιακεσ ενιςχφςεισ 
περιμετρικά του ςημείου 
τομήσ 5.515 ΣΕΜ 4,4000 24.266,00 

2 2229508 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ 
ΔΕΡΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ 
MONITORING 91.500 ΣΕΜ 0,0302 2.763,30 

3 2232316 
ΠΡΟΦΤΛΑΚΣ.ΚΑΛΤΜ ΤΠΕΡ. 
ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ 7.200 ΣΕΜ 0,0587 422,64 

4 2235599 

ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΑ ΧΩΡΙ 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ (ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ 
ΚΕΦΑΛΗ ΤΠΕΡΗΧΩΝ). Να 
διαθζτουν ςήμανςη CE, να 
είναι κατάλληλα για την 
κεφαλή του κολπικοφ 
υπερήχου, να είναι 
καταςκευαςμζνα από Latex. 3.168 ΣΕΜ 0,0694 219,86 

5 2232604 

ΚΟΤΦΟΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΙΑ 
ΧΡΗΕΩ ΓΤΡΩ-ΓΤΡΩ ΣΤΠΟΤ 
ΜΠΑΡΕΣΣΑ 27.000 ΣΕΜ 0,0147 396,90 

6 2201318 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΕ 
ΚΟΤΜΠΑΚΙ) ΜΕ ΙΧΤΡΟ 
ΚΟΤΜΠΩΜΑ  20.000 ΣΕΜ 0,0310 620,00 

7 2201357 
ΛΑΒΙΔΕ ΠΛΑΣΙΚΕ ΜΙΑ 
ΧΡΗΗ 750 ΣΕΜ 0,2800 210,00 

8 2200386 Κεςεδάκια 320γρ 3.150 ΣΕΜ 0,0240 75,60 

9 2204082  Κεςεδάκια 640γρ 15.400 ΣΕΜ 0,0440 677,60 

10 2240083 Κεςεδάκια 1280γρ 54.000 ΣΕΜ 0,0860 4.644,00 

11 2200407 Ποτήρια πλαςτικά 250ml 147.000 ΣΕΜ 0,0082 1.205,40 

12 
2201451  
2230046 

ΜΑΚΕ ΛΕΤΚΕ ΧΑΡΣΙΝΕ 
ΣΤΠΟΤ ΝΟΟΚΟΜΑ 32.500 ΣΕΜ 0,0177 575,25 

13 2215603 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΚΑΡΦΙΣΗΡΕ 
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΦΑΛΗ 
ΛΗΨΗ ΣΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΤ 
ΑΙΜΑΣΟ ΑΠΟ ΔΑΚΣΤΛΑ ΚΑΙ 
ΠΣΕΡΝΑ ΝΕΟΓΝΟ 63.000 ΣΕΜ 0,1900 11.970,00 

14 2220214 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (1ΒΣ =96 
ΣΕΜ) 1.265 BT 7,6800 9.715,20 

15 2201718 
ΛΑΝΕΣΕ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ 0,20ΜΜ 50.000 ΣΕΜ 0,0160 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 58.561,75 



 


